
GISBERTUS VOETIUS, 

TOEVOEGSELS DOOR 

Dr. A. C. DUKER. 

Ofschoon het der biographie van ?Gisbertus Yoetius", 
1897--1915 uitgegeven door de Firma (voorheen) E. J. 
Brill te Leiden, allerminst ontbreekt aan de noodige 
Bijlagen, moest echter menig bewijsstuk - wilde dit 

geschiedmateriaal tot geen ongewenschten ballast aan- 

groeien - achterwege blijven. Wat daar niet kon worden 

opgenomen, moge, volledigheidshalve, van enkele aantee- 

kenidgen voorzien, hier eene plaats vinden. 

A. 

Het archief van den kerkeraad der Nederduitsch Hervormde 
gemeente te 's-Hertogenbo8ch, door Dr. W. Meindersma, predikant 
aldaar, ten jare 1910 beschreven en openbaar gemaakt, bevat eene 
portefeuille met 231 stukken van verschillnden aard, in eene,,Inven- 
taris" ieder afzonderlijk toegelicht. Daaruit wordt hier al aanstonds 
overgenomen : 

No. 8. Missive van den kerkenraad te Heusden dO. 
11 I Nov. I 6 2 9, houdende toestemming dat Ds. Voe- 
tius s nog voor r twee e maanden alhier r de e dienst t 
waarneme. 

De Dienaer, ende Opsienderen der gemeente Jesu 
Christi binnen Heusden synde ter handt gestelt seeckere 
missive der Ed: Hooch Mogende Heeren Staten Generael 
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van date den 2 Novembris, aen de Achtb. Magistraet 
der Stede Heusden gheaddresseert, waerinne haere Achtb. 

werden versocht dat de selve de saecke daer henen wil- 
den beleyden, sulx ende daer t' behoort, dat d. Voetius 
noch voor den tyt van twee maenden in den kercken- 

' 
dienst binnen s'Hertogenbossche mochte continueren 1) ; 
verhoopende dat Godt Almachtich synen arbeijt meer 
ende meer sal segenen, ende dat middelertyt gelegentheyt 
sal gevonden werden, omme de voors. kercke met eijgen 
predicanten te versien. Ende in de vrese Godts gelet 
hebbende op alle het gene ter materie dient, hebben toe- 

gestaen, ende geaccordeert, staen toe en accordeeren - 

midts desen: dat alhoewel sy ende de gansche ghemeente 
wel gaerne sagen ende noodich achten, dat d. Yoetius 
haeren Predicant voors. eenmael, nae soo lanckduyrigen 
absentie, synen dienst onder haer becleede, nochtans voor 
den tyt van twee naest eenvolgende maenden volgens 
het begeeren van haere Edd: Hooch Mogg: binnen 

s'Hertogenbossche sal mogen verblyven, omme beneffens 
andere Predicanten daer toe genomineert met stichtige 
Predicatien, ende voorsichtich beleijt, de inwoonderen van 
die Stadt (waert mogelyck) te betrecken ende een gere- 
formeerde kercke aldaer te funderen: Waer toe wy d. 
Voetio voorn. ende syne Medebroederen Godes genadigen 

' 

segen toewenschen 2). Actum in onse kerckelycke verga- 
deringe binnen Heusden desen 11 Novembris 1629. Wt 
name ende last van allen, Johannes Slaetsius, pastor 
Eccles. Heusd:, Lambert Jarensz, S. Beelaerts, 1629. 

1) Voetius, sedert Augustus 1629 als veldprediker dienst doende bij 
de troepen van graaf Willem van Nassau v66r 's-Hertogenbosch, was, 
na het overgaan der vesting in handen van prins Frederik Hendrik, 
door hunnen Hoog-Mogenden aangeschreven om met drie ambtsbroeders: 
Bushoff, Moringius en Spiljardus, aldaar de grondslagen te leggen tot 
een welgeordend Gereformeerd gemeenteleven. Vgl. Gisb. Foetttca, Dl. I, 
blz. 311-325.. ' 

2) Blijkens notulen van den 'Bossehen kerkeraad, werd die missive 
uit Heusden den Broederen in hunne vergadering van 14 November 
1629 voorgelezen. Zie Gisb. Voetius, Dl. I, bijlage CXV. 
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· 

Dit door Voetius zel f gesehrevern document staat op den "Inven- 
taris" sub numero 16 vermeld ala : M e m o r i e a a n e e n d e r 
Heeren Kerkmeesteren behandigd in Januari 1630, 
om alle e superstitien te e weren in het t begraven 
der dooden. 

1. Dat allen de dooden begraeven werden van 2 ueren 
tot 3 nae middach. 

2. Dat niemant de selve en doe groeten, dan door de - 

respective graf maekers van haere parochien daer sij 
. 

onder hooren. Soo sullen dan de graevers haer incomen 
ende gerechticheijt hebben, als mede kennisse draeghen 
wat omtrent de begraeffenisse in de cloosteren ende alle 
andere plaetsen gepleecht wert. De parochie van S. Peeters 
ende het bagijnhof daar noch gheen costers of graevers 
en sijn, konnen van de tegenwoordighe graevers bij pro- 
visie bij beurte of andersins bedient, ende het verval 
onder haer iegelycken gedeijlt werden. 

3. Dat niemant eenighe cleederen, behangsel of cieraet 
over het lijck sal legghen; dan alleen die kleederen, die 
van de kerckmeesteren daer toe sullen verhuert werden. 

4. De dooden sullen gedraegen worden bij de gebueren, 
of die van den ambachte ende gilde, of andere die mede 
te lijck gaen ende vrijwillichlijck eerst aen tasten; of die 
daer toe specialijcken versocht ende gebeden sijn van de 
vrienden des afgestorven nae arbritage. 

5. Men sal simpelijck ende recht toe het lijck in der 
kercke of op den kerckhof aen het graff brenghen, aldaer 
neder setten ende alsoo daer in doen; sonder ondertus- 
schen t' sij blootshoofds, of knielende, of om het gracht 1) 
gaende, of cruijcen maeckende of offerende eenich gelt 
of deesgelijcke de oude superstitien 2) te vernieuwen, 
ende alsoo salmen wederom het gracht gelijck de stenen 

1) Het graf. 
2) Tot die "oude superstitien" behoorde ook het oprichten van ' 

,,mutserden" vb6r de sterfhuizen der gegoede Bossche burgers. Zie 
Gisb, 7oetius, DI. I, blz. 332; vgl. daarmede: blz. 149, aant. 1. 

- I 
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toegedeckt sijnde, de vrienden des afgestorven te huijs 
brenghen ; sonder daer nae wederom te vergaderen om 
sevenden (?) te houden of diergelijcke. 

6. Soude oock noodich sijn dat daer op gelet werde 
dat in het huijs des afgestorven gheen keersen op het 

lijck of daer ontrent gestelt en werden, of wijwaeter ge- 
worpen ; of door schandelijcke bedelrije het huijs ende 
de deure beloopen, ende alsoo broot of gelt gedistribueert 
werde. _ 

7. Dat op de sarcken of steenen gheen cruijcen, of 

diergelijcke onnutte figueren, of bidt voor de siel, ge- 
houden en werden; of gheen tafereelen opgehanghen, die 
sulcks ijet mochten vertoonen. 

0. 

Afsohrift t eener r resolutie e van de e Staten-Gene- 
raal 1 d". 12 Januari 1630, gelastende de predikan- 
ten welke bij leening zullen gezonden worden be- 
hoorlijk te ontvangen. Invcntaris, No. 24. 

C o p ij e. De Staten Generael der Vereenighde Neder- 
landen hebben om verscheyden reden ende consideratien 

goet gevonden ende verstaen mits desen te auctoriseren 
het Eerw. Synodus van Zuyt Hollant, ofte by absentie 
van dien der selver Gedeputeerden ad causam, om de 

Nederlantsche kercke binnen s Hertogenbosch, by leeninghe 
van vreedsame, godsalige, ende welbegae?de Predicanten 
voor eenigen tyt te voorsien l), versoekende ende ver- 
ordonnerende den Magistraet, ende die van den kercken 
Raet binnen de voorseyde stadt respective de Predicanten 

1) In plaats van Bushoff, Moringius en Spiljardus, die naar hunne 
respectieve gemeenten waren teruggekeerd, terwijl Yoetius overeen- 
komstig het hem toegekende verlof (zie A, hierboven), nog eenigen tijd 
ten dienste der Gereformeerden te 's-Hertogenbosch werkzaam bleef, 
kwamen aldaar, met het voorjaar van 1630, als geleende predikanten 
arbeiden : Everwijn, Swalmius en Udemans. Vgl. Gisb. Yoeti?e?s, DL I, 
blz. 327. 
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die by t wel ghemelde Synodus, ofte der selver Gedepu- 
teerden derwaerts by leeninghe sullen ghesonden worden, 
tot bedieninghe van Godes Heylige Woort, te ontfangen, 
ende admitteren naer behooren. Gedaen ter vergaderinghe 
van de Hoochgemelte Heeren Staten Generael in Sgraven- 
haghe opten xijen Januarij 1630. Ende was onderteeckent 
Nicolaes Bouchorst, ende stont onder aen Ter ordonnantie 
van de Hoochgemelte Heeren Staeten Generael Cornelis 

Muts 1) 1630. 

1) Voor : Musch. 

D. 

Geloofsbrief f des s kerkenraads op G. Voetsius en 
A. Ploos als afgevaardigden bij de Staten-Generaal I 
dO. U 1 to. F e b r. 1 6 3 0. Inventaris, No. 26. 

De Kercken-Raedt der Gemeynte Jesu Christi binnen 

S'Hertogen Bossche, heeft gecommitteert, gelyck zy com- 
mitteert by desen, hare weerde Broeders, d. Gisbertum 

Voetium, Predicant tot Heusden, ende nu by leeninge 
__ alhier, ende d'heer Adriaen Ploos Ouderling, om in haren 

name by de Ho. Mog. Heeren Staten Generael te verthoonen 
ende te versoecken t'gene dat tot stichtinge der Gemeynte 
voors. dienstig ende noodich wort bevonden 2). Versoeckende 

eerbiedichlyck dat het Hare Ho. Mog. believe de voorn. 
Broederen goet acces ende gunstige audientie te verleenen. 
Actum in S'Hertogen Bossche voors. den laesten Februarij 
1630. Yt name des Kercken-Raeds voors. David Sweerts 
de Weerdt, Ouderlingh. Jan Maertens, Ouderlyng. Simon 
Govertsen, Diaken. 

2) Wat Voetius en zijn medegecommitteerde Ploos, namens den kerke- 
raad van 's-Hertogenbosch, aan de Staten-Generaal voor te dragen 
hadden, stond buiten twijfel in verband met het eventueel beroepen van 
vaste predikanten aldaar. Vgl. Gisb. Voetius, Dl. I, blz. 327-329. 
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. E. 

Resolutie e van den Kerkenraad te e Heusden dO. 
Maart t 1630 accordeerende voor nog drie m a a n- 

den de leening van Ds. Voetius. Inventar?is, No. 27. 

Den kerckenraadt tot Heusden gesien hebbende het 

aenschryven der EE. ende WW. Broederen Gedeputeerden 
des Suyt Hollantschen Synodi, ende Opsienderen der ge- 
meente binnen s' Hertogen-Bossche, waerin de selve ver- 

soucken, dat aengesien naer voorgegaene rijpe deliberatie 
over het versien van de kercke van s Hertogen-Bossche 
met eenige vreedsaeme, godsalige en welgeleerde Predi- 

canten, voor eenen tijt,.; de electie was gevallen onder 
andere op de persoon D. Gisberti Voetij ; sy noch voor 
den tijt van drie maenden ten dienste van Godt ende 

syne kercke den selven D. Voetium haeren kerckendie- 
naer van synen ordinairen dienst souden ontslaen, en de 

gemeente van s Hertogen-Bossche laeten by blyven : tot 
welcken eynde dan oock seecker aenschryvens van de 
Edd. Ho. Mogg. Heeren Staten generael aen de Achtbaere 

Magistraet tot Heusden, van den selven inhoude, hun waeren 

gecommuniceert en ter handt gestelt; ende vorders tgeene 
ter materie dient rypelyck in de vreese des Heeren hebbende 

overwogen : Verclaeren by desen, haer soo van wegen de 

gemeenschap der Heyligen, als oock naebuyrschap ende 

bysondere gesteltenisse der gemeente van s Hertogen- 
Bossche voors. (niet tegenstaende haer eygen ongerief) 
bewogen te vinden omme alsnoch voor den tyt van drie 
naest een volgende maenden den dienst des E. D. Yoetij 
aan die selve gemeente te vergunnen 1) : ten eynde door 

syne ende Medebroederen toedoen aldaer spoedichlyck ver- 
sorcht ende vervult mochte werden tgene tot fundatie 
ende reformatie der selver gemeente verder nodich sal 

syn; op goede ende vaste hope, dat de voors. ghemeente 

1) Dit belette echter niet, dat Voetius van tijd tot tijd gelegenheid 
vond of zocht om aan Heusden's gemeente een kort bezoek te brengen. 
Vgl. Gisb. Voetius, Dl. I, bijlage CXXIV. 
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eer lange met eygen bequaeme Predicanten sal versien 

werden, waer toe, als oock tot den ganschen wercke des 
dienstes wy bidden dat Godt synen genaedigen segen wil 
verleenen. Actum in onse kerckencamer alhier tot Heusden 
desen 1 Martij 1630. De Opsienders der Gemeente Jesu 
Christi binnen Heusden ende in aller der selver naeme 
Johannes Slaetsius Dienaer des Godlycken Woorts, Lam- 
bert Jarens ouderlingh, Jan Derckxsen Verschoren, mr. 

timmerman, ouderling; Hendrick Jansen ouderlingh; Jo- _ 
chem Bernts dzjaken; Peeter J. van Son dieacken; Dirck 
Cornelis Leckerkerck dieacken. 

F. 

Miss. kerkenraad te e Heusden I 5 Junij 1630 
toestaande e de e verlengde e leening voor r nog twee e 
maanden van Ds. Voetsius. Inf1entaris, No. 42. 

Die van den kerckenrade van Heusden, hebbende ge- 
sien het aenschryven van de Ed: Hooch mog: Heeren 
Staten Generael, deser Vereenichde Provincien aen de 
Achtbaere Magistraet deser Stede gedaen; ende aenge- 
hoort een versouck van de EE. D. Everwinus dienaer 
des Godlycken Woorts, ende N. De Bittere ouderlinck 
der gemeente van 's Hertogenbossche beyde Gedeputeerden 
der gemeente voorn. ; daer toe tendeerende, dat D. Gis- 
bertus Yoetius noch voor den tyt van twee maenden 
van synen ordinairen dienst ontslagen. mochte worden, 
ende de kercke binnen S Hertogenbossche gegunt, ende 
in de vreese des Heeren overwogen hebbende de redenen 

by het versouck gevoecht: hebben (alhoewel ongaerne, 
ten opsichte van de merckelycke incommoditeyten, ende 

misnoegen wt de lanckduyrige absentie D. Voet# in de 

gemeenten van Heusden ende Neder Heemert ontstaen 
ende dagelycks groeyende) toegestaen, gelyck sy toestaen 
midts desen, dat D. Yoetius voors. noch voor den tyt 
van twee naest een volgende maenden, aenvanck nemende 



165 

. met den eersten dach deser loopende maent Junius, dien 
van S Hertogenbossche sal mogen by blyven, omme be- 
neffens andere Dienaren des Woordts aldaer nu reside- 
rende den H. Godsdienst by . de selve te oeffenen, beroe- 

pinge van ordinaire Predicanten voor die gemeente te 
doen 1) ende vorderen, wat tot vorder fundatie der selver 
dient ende aen den H. Godsdienst in soodanige een 
nieuwe gemeente dependeert, te betrachten. Waer toe sy 
dan den rycken segen Godes hem, ende syne Collegis 
van herten syn toewenschende. Actum Heusden in de 
kerckencamer op den 15en Juny 1630. Den Dienaer, 
Ouderlinghen en Diaconen der Ghemeente Jesu Christi 
in Heusden, Ende in aller der selver naeme, Johannes 

Slaetsius, Hendrick Jansen ouderlinck. 
' 

1) Reeds werden, ter buitengewone vergadering van 18 Juni 1630, 
door den kerkeraad, in vereeniging met de gecommitteerde raden 
Bruynincx en Van Goch, vijf predikanten tot "ordinaire herders" der 
Bossche gemeente geetigeerd. Vgl. Gi8b. Voetius, Dl. I, biz. 329. 

G. 

Geloofsbrief f do. 19 Junij 1630 voor Ds. Voetsius s 
en den ouderling J. Essings als gedeputeerden bij 
den kerkenraad te Gorinchem. Inventaria, No. 43. 

Immanuel. Alsoo de Kercken-Raedt van S' Hertogen- 
bossche, door haere gedeputeerde te spreecken heeft met 
de Kercken-Raedt tot Gorichem, over seeckere gewichtige 
saecke 2) ; Soo ist dat sij daer toe heeft gedeputeert, gelijck 
sij doet, mits desen, onse Lieve ende Waerde Mede- 
broeder Gisbertum Voetium, ende den E. Jaecques Essings 
als Ouderling, Versoeckende allen ende een ijgelijcken, 

2) Het gold hier namelijk de toestemming van Gorcum's predikant, 
Johannes Spiljardus, en diens kerkeraad tot het opvolgen der beroeping 
van eerstgenoemde naar 's-Hertogenbosch. Vgl. Gisb. Voetius, Dl. I, 
bijlage CXXI. 
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die sij tot wtvoeringe van haeren Last aen te spreecken 
. 

hebben, de voornoemde Broeders, niet anders dan off wij 
tegenwoordich waeren, volcommen geloove te geven, in 
het gene sij van onsent' wegen sullen hebben voor te 

draegen; alsmede haere E. de behulpsaeme handt te 

bieden, ende om de Liefde Christi, ende de Gemeenschap 
der Heijligen, ons Christelijck versoeck op 't alderspoe- 
dichste om den noot onser Gemeente te helpen inwilligen 
en bevorderen, waer aen de Heere onse Godj, ende sijne - 

Gemeente binnen dese Stadt, eenen sonderlingen dienst 
sal geschieden. 9.ctum binnen S'Hertogenbossche in onse 

Kerckelijcke vergaederinge, den XIXen Junij 1630. Henri- 
cus Swalmius praeses synedrij, Samuel Everwijn synedrij 
scriba, Herman de Bitter ouderling, Cornelis van Issen 

dyaken. In absentie vanden E. Auditeur Jacques Essings, 
is gedeputeert onse Medebroeder Simon Govertsen. Actum 
in s' Hertogenbossche desen YII Julij 1630. Samuel 

Everwijn, p. t. synedrij scriba. 

H. 

Miss. kerkenraad van Heusden do. 12 Sept. i632 
zich beklagende, dat t door r de lastgeving van den 
kommandant der troepen ter feestviering voor de e 
victorie e den staat verleent, de dag des Heeren is s 
g e s c h o n d e n. Inventaris, No. 81. Blijkens den inhoud was dit 
schrijven gericht aan het consistorie van Den Bosch. 

Eerwaerdige, Godvruchtige, hooch geleerde, voorsienige 
Broeders in Christo, Alsoo lestmael nae t veroveren van 

Maestricht 1) by de Ho: Mog: Heeren Staten Gonerael aen 

de respective Provincien ende Steden van Hollandt, brie- 
ven afgevaerdicht waren om Godt te loven ende te dancken, 

midtsgaders teeckenen van vreuchde te bethoonen over de 

groote victorie, van Godt Almachtich genadelyck desen 
staet verleent ; ende onder andere den Heere Comman- 

1) Negen en zestig dagen werd Maastricht door Frederik Hendrik 
belegerd en 24 Augustus 1632 overmeesterd. 
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deur over de guarnisoenen deser Stede een missive van 
den selven inhoude toegesonden was, sonder dat daerin 

seeckeren dach was gestelt, op welcke sulcks geschieden 
soude; ende syne Ed. naer eenige voorgaende exempelen 
goetgevonden hebbende met den Heere Commandeur van 
s Hertogenbossche te corresponderen, op synen brief aen 
den selven den 28 Aug: synde saterdach nae den mid- 

dach, antwoort becomen hadde dat die dancksegginge en 
vreuchde teeckenen op den volgenden 29. synde sondach, 
by syne E. te doen bestelt was; met versouck, indien 
de Heere Commandeur Brakel dien selven dach gesint 
was te houden, dat syne Ed: believen soude de schanses 
hier ontrent ende oorlochs schepen op de Mase opwaerts 
van de ordre van het schieten te verwittigen op dat alles 

gevoechelyck mochte toegaen : soo ist gebeurt dat wy eerst 
door geruchten onder onse borgerije ende daernae tegen 
den avont seeckerder wt den Heere Commandeur selve 

vernemende, wat syne Ed: voornemen was, daerin niet 

weynich en syn geturbeert geweest; niet alleen om dat 

altyt in ons Vaderlandt voorhenen tot sulcke eytraordinaire 

danckseggingen, extraordinaire dagen syn genomen ge- 
weest ; maar principael om dat wy terstont apprehen- 
deerden, dat met de gereetschap van sulcke vreuchde 

teeckenen, als pectonnen te bestellen, staken en cruycen 

gereet te maken, ende op de straten te setten, de roers 
onder de borgerye schoon te maken, cruyt wt te deelen 

beyde onder borgers ende soldaten, ende andere dierge- 
lycke dingen den dach des Heeren gewisselyck soude 
werden doorgebracht, het volck van den Godsdienst afge- 
houden, ende alsoo door schrickelycke ondancbaerheijt in 
de schendige van den dach des Heeren, die aengestelde 
solemneele dancksegginge niet alleen by den meesten te 

rugge gestelt ende belet ; maer oock int generael voor 
onsen goeden Godt stinckende, ende tenemael walchelyck 
soude gemaect werden 1). Om welcke ongeregeltheden te 
voorcomen wy niet hebben willen of connen naelaten, soo 

1) Vgl. Gisb. Yoetius, DI. I, blz. 379, 380. 
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veel in ons was, ons beste te doen. Hebben ons noch 

op den laten avont beneffens twee borgemeesteren onser 

Stede by den Heere Commandeur vervoecht, alle onge- 
rymtheden ende sonden, die daerwt ontstaen souden, voor- 

gehouden, met ernstich versoeck, dat syne Ed: believen 
soude de selve vreuchde teeckenen tot op maendach daer 
aen volgende wt te stellen, en liever voor dese reyse 
daerin alleen te gaen, dan door syn beleyt oorsaecke tot 

sodanige ongeregeltheden, ende daerwt ontstaende onheylen _ 
te geven. Waerop syne Ed: verclaerde, dat hyt op dien 

" 

dach niet en hadde gemeynt, maer van maendach ofte 

dijnsdach geschreven ; dat hy oock wel gaerne 'ons ver- 
soeck in desen soude hebben ingewillicht indient moge- 
lyck ende de saecke noch eenichsins in integro hadde 

geweest, maer aengesien het nu al te verre gecomen was, 
syne resolutie Capiteynen en soldaten bekent gemaeckt, 
syne brieven nopende de ordre van schieten voors. aen 
de forten ende oorlochschepen op de Mase gedepecheert; 
dat hy voor desen tyt tot syne droeffenisse daerin geen 
veranderinge conde maken: Ende wat aenginck de voor- 
noemde ongeregeltheden, dat den Comys al voor henen 
alles tot de victorie hadde gereet gemaeckt ; ende voorts 

by de Achtb. Magistraet tot minste quetsinge van den 
dach des Heeren goede ordre onder de borgers ende 
timmerlieden conde gestelt werden ; met belofte ende 

toesegginge, dat in toecomende tyden goet regart daerop 
soude genomen werden. Waermede wy de saecke voor 
desen tyt hebben moeten laten berusten. 

Maer aengesien wy tot ons groote leetwesen op den 

volgenden dach des Heeren niet tegenstaende alle ordre 
ter contrarie hebben gesien de voor gemelte disorderen 
meer als ingebeeldet was, wtbarsten, ende haren vollen 

loop hebben, ende daerover onder de vroomste ende op- 
rechtste ledematen groote ergernissen ontstaen; sommige 
der selver met scrupule ende stryt de arbeijders voor 
haer particulier int werck stellende, op datse niet en 
souden schijnen haer vaderlant dese victorie en segen des 
Heeren te misgunnen; andere met weeringe der selver 
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ende naelatinge van diergelycke preparaten, op de tongen 
en in de tanden van den gemeenen man tot nadeel van 

haeren goeden naem ende faem haer hebbende geworpen: 
soo hebben wy geacht onsen schuldigen plicht te sijn, 
soo veel in ons was, sorge te dragen ende te arbeyden, 
dat voortaen sulcke desordren ende ergernisse geweert, 
ende beter ordre in desen op diergelycke occasien mochte 

gehouden werden: Ende aengemerckt synde dat dit alte- 
mael ten principalen is hangende aende resolutien, die 

desen aengaende van den Heere Commandeur ende andere 

militaire officieren binnen S Hertogenbossche souden mogen 
genomen werden, tot welcke haer, gelyck nu, eenige malen, 

- 

alsoo oock voortaen onse Commandeurs door correspon- 
dentie souden comen te gedragen; hebben goetgevonden 
ende geresolveert met schryvens uwe EE. van alle het 

voorgaende te verwittigen ende op het vriendelijckste te 

versoecken dat uwe EE. beliefde by den Heer Comman- 
deur Glaser, ofte andersins, daer het uwe EE. wijsheyt 
ende voorsichticheyt geraden sal vinden, te arbeyden, dat 

voortaen den dach des Heeren van alle sulcke vreuchde 
teeckenen om redenen voors. mochte verschoont blyven, 
ten eynde door sodanige als publycke ende gepriviligeerde . 

inbreucken den name des Heeren niet onteert, den wech 
tot volgende victorien en segeningen niet opgegraven, de 
rustte der conscientien van de beste patriotten ende 
vroomste Christenen niet beroert, 'ende sy noch daeren- 
boven de opspraecke van andere tot quetsinge van haeren 

goeden naem en faem, ende droefheyt haerder herten 
' 

niet onderworpen en werden,. ' 
* 

W: W: Broederen wy en schryven dit niet, om dat 

wy het daervoor houden, dat in uwe EE. stadt ende ge- 
meente sulck een gewoel ende wtgelatentheyt op den 
voors. tyt juyst soude syn geweest met dese voorbereyt- 
selen, als by ons: wy connen oock wel bevroeden dat 
den tyt een dach twee ofte drie te vooren gestelt synde, 
eenichsins voor den dach des Heeren alles by uwe EE. 
heeft connen bereyt sijn ; ende soot niet en waer ghe- 
schiet dat uwe EE. met gelycke of meerder becommernisse 
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ende droefheyt over sulcke disordre ingenomen synde, 
alrede te vooren tot weeringe der selver souden hebben . 

gearbeyt: maer aengesien tgene tydelyck in uwe EE. 
stadt geresolveert is, nae verloop van eenigen tyt ons 

overgeschreven ende bekent gemaeckt synde, hier op een 
stel en sprong moet geschieden tgene van langer hant in 
uwe EE. stadt gedaen wort, soo syn wy subject de onge- 
regeltheden van welcke uwe EE. ten deele eenichsins sout 
connen vry syn; ende dien volgens genootsaect onsen _ 
noot by uwe EE. te clagen ende remedie daer tegen te 

versoecken; ten vollen vertrouwende dat uwe EE. ons 
sulcks niet alleen niet qualyck en suit afnemen, maer 
oock met Christelycke beweginge de handen aen het 
werck slaen, ende tgeen raetsaem sal gevonden werden 
aenwenden ten eynde wy in dusdanige ongelegentheden 
niet tenigertyt wederom comen te vervallen. Hiermede 

eyndigende willen wy uwe EE. Eerwaerdige, godvruch- 
tige, hoochgeleerde, seer voorsienige Medebroederen in 

Christo naer hertgrondelycke groetenisse den Heere in 

genade beveelen, dien wy bidden uwe EE. persoonen in 

syn vaderlycke protectie op te nemen, ende diensten te 

segenen tot eere synes naems ende opbouwinge syner 
H. gemeente. 

In Heusden desen 12 Septembris 1632. Uwe EE. ende 
WW. gunstige ende dienstwillige Broederen in Christo, 
De Dienaren des Woorts ende Opsienders der Gemeente 
Jesu Christi binnen Heusden, Ende in aller der selver 
naeme Johannes Slaetsius, pastor; Philippus Breberenus, 
ouderling. , 

f . 

I. 

Authentiek afschrift der overeenkomst t 27 7 
Febr. 1642 nopens de Broederschap, genaamd Lieve e 
Vrouwe Broederschap. Inventaris, No. 181. 

C o p § e. Alsoo van wegen den hoogh geboren Heere 
van Brederode ende eenigen andere Heeren waren ge- 
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daen eenige voorslagen, waer op zijn hooch gemelte 

Gen(ade) : ende dezelve Heeren versochten ende begeer- 

den, tot de Eerw. Broederschap genaempt Lieve Vrouwe 

Broeders, te werden ontfangen, welcke gecommuniceert 
ende verthoont zijnde eenige jegenwoordige ende andere 

Proosten vande voors. Broederschap, die daer op hadden 

gedaen eenige schriftelycke verclaringen, waer over ge- 
houden geweest zijn eenige mondelinge conferentien, ten 

overstaen ende bijwesen, van Zijn Hooghgemelte Gen( ade1: 
waer uijt gevolght is, dat Zijn Hoogh gemelte Gen: ende 

de aenwesende t' samentlijcke Heeren goet gevonden heb- 

ben, dat een nader bij eencompste gehouden soude werden, 
om uijt beijde de concepten iets naeders tot contentement 
van deen ende dander te beramen, D' welck door eenige 
Heeren, ende de genoemde Heeren Proosten sijnde ge- 
schiet, Soo sijn op het wel behagen van Zijn Hooch ge- 
melte Gen: ende andere Heeren, ende vande Eerw: Broe- 

derschap beraempt dese naevolgende poincten 1), 
Eerstelijcken, alzoo het lichaem van dese Stadt is ge- 

composeert uijt Ingesetenen, principalijcken van twee 

verschezjden Religien, waer van de eene werden genaempt 
gereformeerde, d' andere Roomsch Catholijcke, de welcke 

nochtans als gehoorich, onder eenen staet ende Regeringe 
metten anderen behooren te leven in alle Borgelijcke 

vriendtschappe ende onderlinge lieffde ende eenicheijt, 
, Ende dat in dese Stadt is een Broederschap genaempt 
lieve Vrouwen Broeders, de welcke tot noch toe heeft 
bestaen alleen in persoonen vande Roomsch Catholijcke 

Religie, ende bij de zelve is geregeert, sonder dat tot noch 
toe eenige vande gereformeerde Religie, daer toe zijn ge- 
admitteert geweest, dat tot wechneminge van alle dissi- 

dentien, die midts de affsonderinge, ende affscheijdinge 
vandeneen vandenanderen, meer ende meer compt te 

groijen, ende om metten anderen voortsaen met meerder 

betrouwen, correspondentie ende eenicheijt te mogen leven, 
gelijck Ingesetenen van eenen Staet, Borgers van eene 

1) Vgl. Gisb. Voetius, Dl. II, blz. 92-97. 
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Stadt, Broeders van eene Broederschap behooren te doen, 
dat Zijn Hooch gemelte Gen: neffens eenige andere Hee- 

ren, soo uijt de regeringe als andere die Zijn Gen: sal 
believen te nomineren, inde voors. Broederschap zullen 
werden ontfangen, 

Ende belangende Zijn Hoogh gemelte Gen: dat aen Zijn 
Gen: beliefte sal werden gelaeten, om in de voors. Broe- 

derschap te comen, ofte in qualiteijt als Swaenenbroeder 
oft in qualiteijt als geswooren broeder, - ' - 

Doch belangende de andere Incomende Heeren, die Zijn 
Gen: sal believen te nomineren, endue neffens hem inde 

Broederschap te brengen, dat die inde Broederschap sullen 

comen, nijet als Swaenenbroeders, maer als geswooren 
broeders, met gelijcke gesach, als de andere geswooren 
broeders zijn hebbende, 

Sijn Hooch gemelte Gen: met de andere Heeren, die 

Zija Gen: sal believen met hem te brengen, inde zelve 

Broederschap geadmitteert zijnde, dat alsdan egeen andere 
meer inde Broederschap sullen werden geadmitteert, tot 
dat het getal vande voors. Broederschap, sal gecomen 
wesen op sessendertich persoonen inde Stad S' Hertogen- 
bossche ende de Meijerije der zelver woonachtich, 

Ende als daer naer - Iemandt sal comen afflijvich te 

werden, soo sal de Broederschap vermogen een ander in 
des affgestorven plaetse te admitteren, In welcke admissie 
alsdan dese ordre sal werden gehouden, Te weten, Indien 
alsdan inde voors. Broederschap meer Roomsch Catho- 

lijcken sijn, als vande gereformeerde Religie, dan soe 

lange Broeders vande gereformeerde Religie tot de 

Broederschap sullen werden geadmitteert tot datter ach- 

tien zijn vande zelve Religie mede inde Stadt ende 

Meijerije woonachtich. D' welck vice versa mede sal ge- 
practiseert werden, ten regarde vande Roomsch Catho- 

lijcke bij aldien, als dan minder getal vande selffde, als 

vande gereformeerde inde Broederschap zullen wesen, 
Ende als de Broederschap zal bestaen in een egael getal, 
van d'een ende dander Religie, dat daer nae in plaetse 
van een affgestorven, vande gereformeerde Religie, een 
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vande zelve Religie, ende in plaetse van een affgestorven 
Roomsch Catholgck, een ander vande zelve Religie sal 

werden geadmitteert, soo datter noijt meerder getall van 
d'een Religie sullen mogen werden geadmitteert, als van 

dandere op pene van nulliteijt, 
Doch sullen boven t' voors. getal mogen inde Broeder- 

schap geadmitteert werden, eenige Hertogen, Princen, 

Graven, off andere Illustre Persoonen, wiens Incompste 
tot meerder splendeur van de Broederschap sal strecken, 

Dat de oude Statuten ende Ordonnantien der zelver 

Broederschap volgens de Capitulatie sullen blijven in 

haer geheel, voor zoo veel de zelve nijet en contrarieren, 
den Staet ende. Religie deser vereenichde Nederlanden 
zonder dat nochtans die vande Roomsch Catholijcke Re- 

ligie met het besweren van desen articul in haer gemoet 
. ende prive exercitie van haer religie zullen wesen ofte 

werden beswaert, 
Tot onderhoudinge vande welcke pro nosse et posse 

alle de aencomende Broeders, volgens den eedt daer toe 

staende, nae het formulier hier achter aen gestelt zullen 
wesen geobligeert, 

Ende sal de regeringe vande Broederschap, op den 
ouden voet gelaeten werden, bij twee Proosten, te weten 
van Ieder Religie een, daer toe alternis vicibus jaerlicx 
te verkiesen, 

Doch de wijle Iegenwoordich, twee Proosten, inde 

Broederschap zijn, vande Roomsch Catholijcke Religie, 
datter van nu aff twee Proosten neffens de zelve vande 

gereformeerde Religie bij zullen werden vercooren, die 
om kennisse te becomen vande Regeringe Statuten ende 
Ordonnantien vande voors. Broederschap van d'ordre op 
d'uijtdeelinge vande Armen, van het Incomen ende de 
lasten vande voors. Broederschap, met de voors. twee 

tegenwoordige Proosten, met gelijcke macht ende gesagh 
sullen dienen tot ontrent St. Paesmisse XVIc drijenveer- 
tich, ten welcken tijde twee vande vier sullen affgaen, van 

jeder Reliegie een, ende twee blijven, de welcke dienen 
zullen tot St. Paesmis XVIc vierenveertich, ende sall 
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daer nae in het verkiesen der Proosten gehouden werden 

dese Ordre, te weten, 
Dat alsdan een Proost vande Roomsch Catholijcke 

Religie sal affgaen, ende een ander vande zelve Religie 
sal werden in zijne plaets vercooren, ende zal een jaer 
daer nae een Proost vande gereformeerde Religie affgaen, 
ende een ander vande zelve Religie in zijn plaats werden 
vercooren, ende zoo voorts successivelijcken van jaer tot 

jaer, sulcx dat maer twee regerende Proosten zullen wesen 
van jeder Religie een, 

- - 

Ende zullen nijet werden gereserveert, nochte gedispu- 
teert eenige gepasseerde saecken, voor zoo veel aengaet 
de uijtreijckinge, ende de distributie van het jairlicx Inco- 
men der voors. Broederschap sonder dat daer onder be- 

grepen sal wesen veralieneringe van gronden, renten 
ende andere immobile oft mobile goederen, de voors. 

Broederschap toegecomen hebbende, des werden gelaten 
inde bewaernisse vanden Proosten vande Roomsch Catho- 

lijcke Religie, alle alzulcke meubelen, als tot hunnen 
Godts dienst hebben behoirt gehadt, van welcke zij ge- 
houden zullen wesen te leveren specificatie, . 

Ende dat de zelve Proosten, met de affgegaene Proos- 

ten, te weeten, die eens Proost geweest zijn, zullen naer 
ouder gewoonte blijven staen over de Reeckeningen bijden 
Rentmr vande Broederschap jairlicx te doen, voor de 

welcke de zelve Reeckeningen zullen werden gepasseert 
ende geslooten, ende oock hebben het bewijnt, ende de 
distributie der Aelmoessen. 

De neucomende Broeders, die uijt de Magistraet ende 

regeringe neucomen, ende anderen zullen rangh ende 
zessie hebben, als volght, dat een Magistraets persoon 
vande jegenwoordige regeringe, ende een Magistraets 
persoon vande voor gaende regeringe, ende die vande 

regeringe vande Broederschap geweest zijn, nae elck 
anderen rangh ende sessie zullen hebben, Te weeten, als 
een Magistraets persoon vande eene regeringe voor gaet 
ofte voor sit, dat alsdan een Magistraets persoon vande 
andere regeringe sal volgen, ende nae dat de Magistraets 
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persoonen vande een, ende andere regeringe, ende die 
vande regeringe vande Confraterniteijt haer rangh zullen 

hebben, dat alsdan een vande broeders vande eene, ende 
' 

een vande andere Religie zal volgen, 
Ende sal van dese ordre ende Rangh, een lijste werde 

gemaect, op dat jeder sijn plaets ende tour selffs nach 

weeten, Doch de Broeders, die naer desen sullen werden 

geadmitteert sullen Rangh ende Sessie inde Broederschap 
hebben, naer dat zij inde zelve sullen comen. - 

Dat onder het getall van sessendertich broeders, altijt 
zullen wesen, naer ouder gewoonte vande Broederschap, 
vier swanen broeders van jeder Religie twee, 

Dat de Incomende Broeders, die hier nae tot de Broeder- 

schap zullen werden geadmitteert ten prouffijte vande 

Broederschappe sullen betaelen een somme van vijftich 
gulden, 

Ende dat nijemandt tot de voors. Broederschap sal wer- 
den geadmitteert, als die behoirlijck is gequalificeert, 

Dat die incoemende Broeders voirtsaen den eedt zullen 
doen als volght: 

Ick N. N. sweere dat ick sal houden ende naekomen 
de Erectie vande Broederschap vande heijlige Moeder ende 

Maget Maria, binnen S' Hertogenbossche, nae alle sijne 
forme enne inhouden, ende nae dit nader reglement voor 
soo veel moigelijck ende mij die bekennt zijn, Soo waer- 

lijck moet mij Godt helpen, 
Laetende voirts inde liberteijt vande aencoemende Broe- 

ders het lesen, oft nijet lesen van het Evangelium van 
St. Jan, gelyck van oude tijden plach te geschieden. 
Actum binnen S' hertoigenbossche g.XYIIen febrii. XVlc 
twee en veertich, ende was onderteeckent Jhr. Brede- 

rode, jhr. Thienen, Bergangie, H. Kuqsten, G. W. Pieck, 
' 

Andries de Fresne, Johan Gans, L van Zonst, A. Ploos 
van Amstel, R. Tullekens, J. van Casteren, Otto Copes, 
J. Ruys, Pieter Lus 1). , 

Wij onder geschrevenen Proosten ende andere Oude 

1) Vgl. Gisb. Voetius, Dl. II, blz. 92, aant. 6. ' 
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Broeders vande bovengenoempde Confraternite@t, Beloven 

op den Eedt, bij ons aen de Broederschap gedaen, dat 

wij dit nader Reglement, nae alle zijne forme ende in- 

houden, sullen houden ende naercomen, Inne kennisse 
- dat dit is onse meeninge, hebben dese mede onderteeckent 

opten elffsten Aprilis XVIc twee en veertich. Ende was 
onderteeckent : 

A. Tan Broechoven, Henr. de Bije, G. Torenbeeck, Al- 
bert Bruegelink, Romboelt Romboelts, Gd. Absloons, J. 
vander Stegen, Nicolaes de Moij, Henr. vonden Broeck, 
R. van Peijs, Anthonie Donckers, L. van Kessel, A. Horen- 

beeck, J. vanden Cammen, R. van Broechoven, Johan 
van Zutphen, R. Blomarts, Qd. Absloons, Arnoldus van 

Breugel. Gecollationeert dese copije tegens zijn originale 
onderteeckent als voor, ende is daermede van woorde tot 
woorde bevonden t' accorderen bij mij Lauerijns van 
Kessel als Secretaris der stadt van S' Hertogenbossche, 
t' oirconde etc. L. van Kessel. 

J. 

Resolutie schepenen van 's-Bosch, t8 M a a r t 
1643, over r de vereffening van de gerezene onlus- 
ten over de uitgave van zeker libel. j?MWt?Ws, No. i93. 

Also uijt verscheiden conferentien so mondelingh als 

schrifftelijcken gehouden, tusschen ons 1) ende vier Predi- 
canten 2) en haer qualificerende Gedeputeerdens des Kercken- 

raedts, genouchsaem is verstaen, dat Cornelius Lemannus 3) 
is autheur van seecker fameus libel 4), waer van bij ons 

1) T. w. de vroedschap van 's-Hertogenbosch. 
2) T. w. Everhardus Schuylius, Franciscus Nicolai de Wael, Hen- 

ricus Conradi en Isaacus Valckenarius. Vgl. Gisb. Voctius, Dl. II, 
blz. 98, aant. 4. 

3) Eveneens predikant bij de Gereformeerden te 's-Hertogenbosch. 
Vgl. Gisb. Yoetius, DI. II, blz. 98, aant. 3. 

4) Bedoeld libel was getiteld: Retorsio calumniarum, qua8 Tertul- 
sodalitatis Marianae . advocatus, C. L. ecclesiae Sylvatducensss 
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aenden Kerkenraedt, t'haeren versoucke, is overgelevert 
den tijtel, ende wij den kerckenraedt hadden versocht 

tegens den autheur vant' selve te willen procederen nae 
kerckenordre: Waer op in het eerste anders niet en sijn 
gevolcht, als tergiversatien, ende uytvluchten; ende nae- 
der daer toe aengemaent sijnde, so hebben de vier gede- 
puteerde Predicanten ons beginnen openinge te doen, dat 
den kerckenraedt gaerne soude sien, dat middelen souden 

moegen werden beraempt, om over de opgeresene diffe- 
renten te maecken een versoeninge, op dat de vreede 
ende eenigheyt alhier soude moegen werden bevesticht. 
Hoe genegen wij ons daer toe hebben getoont, sullen uyt- 
wijsen de resolutien tot dien eynde bij ons genomen, ende 
de gedeputeerde vanden Kerckenraedt ter handen gestelt; 
Ende om daer van een bondich ende oprecht vast werck 
te maecken, hebben voorgeslaegen: dat de Gedeputeerden 
des Synodi van Gelderlant alhier behoorden te werden 

ontbonden, op dat door haer tusschen spreecken alles 
mocht werden geassopieert, ende wech geleijt 1), hebbende 
met verwonderinge gehoirt ende gesien, dat den Kercken- 

raedt, soo een Christelijcken voorslach souckt te declineren : 
ende in plaets van dien ons versocht hebben, dat wij haere 

Gedeputeerden souden willen acces geven, om met ons t'sij 
collegialiter offte door gedeputeerdens te handelen van midde- 
len tot een wegh van accommodatie te moegen uijtvinden : 
ende alhoewel wij al voor date onse meeninge die vanden 
Kerckenraedt over dese onderhandelinge hadden geopent, 
ende naeder handt oick verclaert, dat wij alsnoch waeren 
vande selve opinie, so hebben wij echter om te toonen, hoe 

grootelijcx wij ons laeten gelegen wesen aende vreede 

administro, suppresso nomine impegit, in nupera sua Defensione 
pietatis et synceritatis (ut vocat) optimatum N. N. in negotio frater- 
nitatis B. Mariae Yirginis. ?rcetore C. L. E. S. M. Amst. apud 
Jodocum Broers, anno 1642. Vgl. Gisb. Voetius, DI. II, blz. ltl, 
aant. 5 en blz. 112, aant. 2. 

1) Lettende op den aard der beschuldigingen door Lemannus tegen 
sommige Bosschenaren in zijn boekje aangevoerd, bestond er alleszins 
reden tot "assopieeren ende wech leggen". Vgl. Gisb. Voetius, Dl. II, 
blz. 112, aant. 3. ' 
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ende ruste deser kercke ende de ingesetenen deser Stadt, 
de gedeputeerdens des Kerckenraedts ter handen gestelt 
onse resolutien tot twee distincte reijsen genomen, waer 

bij wij hebben verclaert, genegen te wesen om te hooren, 
wat voorslaegen die vanden kerckenraedt tot spoedige be- 

vorderinge des vrede souden weeten te doen. 
Ende alsoo wij tot noch toe geene effecten daervan en 

vernemen, ende wij bevinden, dat veele gemoederen over 
het declineren van onsen eersten voorslach, ende naelae- 

tigheijt vanden haeren sijn ontstelt: Dat het Hoogetijt van 
` 

Paesschen voorhanden is: dat Lemannus hem laet ver- 

luijden het aventmael des Heeren te willen uyt deelen: 
dat den Kerckenraedt niet kan verstaen tot het doen van 

eenige voorslaegen van accommodatie, als sulcke die Le- 
mannus eerst sullen wesen gecommuniceert, ende hem 
sullen behaegen; dat Lemannus nu rejecteert eenige voor- 

slaegen bij de vier Predicanten offte Kerckenraedt, selffs 
met sijne toestemminge somen verstaet, alreede op het 

pampier gebracht, ende dat alles hem tot meerder ver- 

bitteringe, ende scheuringe laet aensien; dat onse goede 
intentien, die wij gehadt hebben van onse publicatie over 
het fameus libel bij Lemanno gemaeckt, bij hem wordt 

misduyt, als offte wij de selve niet en souden derven 

enregistreren. Oick dat de geruchten alsnoch loopen, dat 
den Kerckenraedt niet van meninge en is, eenige kercke- 

lijcke proceduijren aen te vangen tegens Lemannum als 
autheur van het fameus libel, voor dat sij sullen hebben 

gesien onse publicatie, ende bij haer sal wesen geexami- 
neert ende verclaert, offte wij redenen hebben gehadt, het 
bouck Lemanni voor een fameus libel te verclaeren; Uijt 
alle het welcke genouchsaem werdt gespeurt, dat de saecken 
alhier hellen tot meerder oneenigheijt ende scheure in 
kercke ende onder de gemeente: ende datter niet min uijt 
dese onderhandelinge bij den gerckenraedt voorgeslaegen 
is te verwachten, als de gewenschte vrede. 

Soo ist dat wij nochmaels tot quijtinge onser conscientie 

goetgevonden hebben, die vanden Kerckenraedt voor te 

houden, op dat alle voirdere swaerigheden souden moegen 
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werden verzoedt, waer aen wij verclaeren onschuldigh te 

willen sijn; indien desen onsen heilsaemen raedt niet en 
werdt gevolcht. Dat sij willen goetvinden, dat de gedepu- 
teerdens des Synodi van Gelderlant ten fine als voor desen 

verhaelt, alhier moegen werden ontboden. Offte soo sij 
selffs ijet weeten voor te slaen tot weghneminge deser 

droevige differenten ende voorcominge van verder, dat sij 
sulcx op het spoedighste willen doen : ende so sij genegen 
sijn het werck selffs bij de handt te nemen, dat sij t' selve 
so voorsichtelijcken willen doen; dat het niet suspect en 
is van al te grooten eensijdigheijt. 

Ende: bij aldien voor het houden ende celebreren van het 
Feest des Lijdens onses Heeren Christi, ende uijtdeelinge 
van het H. Aventmael dese versoeninge niet kan werden 

gevonden: ende dat de saecke aen de gedeputeerden des 

Synodi soude moeten worden gebracht: dat sij ordre willen 
stellen tot voorcominge van alle schaendaele ende ergernisse, 
onder de gemeente, dat den onversoenden Lemannus hem ont- 
houde vande uytdeelinge ende gebruijck des H. Aventmaels. 

Es mede verstaen die vanden Kerckenraedt te vermae- 

nen, dat sij haer willen onthouden hun te bemoijen met 

verhandelinge van polijticque saecken, offte die bij den 

politicquen rechter well offte quaelijck sijn gedaen, spe- 
cialijcken van het examineren vande boven verhaelde 

publicatie, op dat wij niet genootsaeckt sijn, indien sij 
sulcx souden willen bij de handt nehmen metten eersten 
in te gaen die wegh, die de Synoden ende Kercken orde- 

ninge ons toelaeten. 
Ende belangende de publicatie selffs, dat die tot noch 

toe niet en is geregistreert, es verstaen den Kerckenraedt 

bekent te maecken, dat 't selve is gelaeten, om goede 

insichten, ten besten Lemanni selff : Verclaerende indien 

die van den Kerckenraedt alle hoope van accommodatie 

weghnemen: offte dat Lemannus deselve niet en souckt, 
dat wij die haest sullen registreren: ende so Lemannus 
hem vint gegraveert, dat hij 1) inne gae sulcke wegen 

1) Er staat in het origineele stuk, naar ik meen abusievelijk : z q. 
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van recht als daer toe staen: ende dat wij beraedt sijn 
ons doen te justificeren daer ende soo het behoirt. Actum 
desen 18en Martij 1643. Accordeert met het voors. Re- 

gister, Christiaen van Beresteijn. 

K. 

Resolutie e sohepenen van 's-Bosch, 10 A u g u s- - 
tus 1643, hunne verwondering te kennen gevende e 
dat t de e kerkeraad d geen kennis heeft gegeven dat t 
de Classis s alhier zal vergaderen, en verzoekende e 
omtrent de e zaak der r Vrouwe e Broederschap alle e 
voorzichtigheid in acht te nemen en ten aanzien 
der gerezen onlusten over zeker libel, naar waar- 
heid te rapporteeren. Inventaris, No. 192. 

Extract uijt het Register der Resolutien der Heeren 

Schepenen der Stadt s hertogenbossche, Lunae den Xen 

Augusti 1643. 
Ed: Eerw: Heeren, Alsoo men heeft verstaen dat op 

huijden alhier sal worden gehouden Classis, apparente- . 
lijcken om aldaer te communiceren de gravamina die den 
kerckenraet geerne soude gebracht sien op het aenstaende 

synodus van Gelderlant, ende dat onder anderen buijten 
twijffel aldaer sal werden verhandelt vande confraterniteijt 
de naem voerende van Maria, als mede over de onlusten 
alhier geresen, door het maecken van seecker libel, twelck 
de heeren Schepenen hebben gehouden voor fameus, ende 

bij gevolge doen verbieden: Of niet van wegen de ma- 

gistraet tot bericht van het eene en het andere aen het 
voors. Classis jets behoort te werden gedaen, Waer op 
sijnde gedelibereert is verstaen datmen die van het 
Classis sal versoucken nopende de Confraterniteijt selve 
soo sy jets dienaengaende van meninge sijn te brengen 
op het Synodus dat sy het selve willen doen met sulcke 

voorsichticheijt dat t' selve mach geschieden nae waer- 

heft ende batten alle passie, ende belangende de onlusten 
alhier ontstaen over het verboden libel dat sy haer vande 
kerckenraet willen laten informeren wat in het eerste by 
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de magistraet daer over is versocht, wat antwoorden haer 
daer op syn gedaen, ende wat besoignes daer op syn 

gevolcht, voor al wat voorslagen by de magistraet sijn 
gedaen tot wech neminge der opgeresen onlusten : Of dat 

sy synde behoorlycken geinformeert, bequaem mogen syn 
haere Gedeputeerdens gaende op het Synodus voornoempt 
behoorlycke Instructie te geven om van alles te doen een 

oprecht en waerachtich verhael der gepasseerde saecken, 
t' welck te bequamer by den kerckenraet sal connen 
werden gedaen, alsoo alles is geschiet by geschrifte, synde 

, van tijt tot tijt daer van de resolutien, by de magistraet 
genomen, den kerckenraet behandicht; Ende by aldien 
den kerckenraet daer in soude mogen weygerich ofte 
naelatich wesen datmen haer sal presenteren alle bericht 

uyt- - den naem vande magistraet te doen. Ende is den 
Pensionaris 1) belast t' selve de vergaderinge van het 
Classis aen te dienen doch eerst ende voor al de predi- 
canten deser stadt aen te seggen dat de Heeren van de 

Magistraet verwondert sijn dat haer Ed: geen kennisse is 

gedaen van de vergaderinge van het Classis gelijck voor 
desen is geschiet, Ende haer Ed: oordelen dat voortaen 
oock behoort te geschieden. Accordeert met het voors. 

Register, Christiaen van Beresteyn. 

. I) In Den Bosch was toentertijd Mr. Johan Gans eerste- en Mr. 
Lazarus van Zonst tweede pensionaris. Vgl. Gisb. Yoetius, Dl. 11, blz. 
92, aant. 6. 

L. ' 

Resolutie e schepenen van 's-Bosch, 14 Augus- 
tus s 1 6 4 3, om op de Classis in overweging te bren- 
gen of het eerbaar is dat gereformeerde ledematen 
deelnemen aan de e schutterijen en broederschap- 
pen met Roomschen en welke namen voeren van 
z o o g e n a a m d e S a n t e n. Inventaris, No. 194. 

Extract uyt het Register der Resolutien der heeren 

Schepenen der Stadt S' Hertogenbossche, 
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Veneris den 14en Augusti 1643. 
Alsoo door ordre van hooger hant is goet gevonden 

dat alhier in dese Stadt weder sullen op gerecht werden 
de vier Schutterien voor desen hier geweest hebbende, 
de naem voerende van St. Bastiaen, St. Joris ende St. 
Christoffel ende dat onder de voors. vier Schutterien nef- 
fens verscheijde papiste borgers werden getrocken meest 
alle de persoonen vande gereformeerde Religie doende 

professie vande selve, de welcke in de doelen der voors. - 
vier schutterien op verscheijde tijden ende dagen verga- 
deren neffens de voors. papiste borgens, met de selve 

borgerlijcke gemeenschap houden, met den anderen op 
begraeffenisse gaende, somtijts maeltijden ende andere 

borgerlijcke bqeencompste. oeffenen, Ende alsoo men al- 
reede daer over eenige murmuratie verneemt soo van die 
vande gereformeerde religie als papisten waer uyt wel 

eenige swaricheeden sonde connen ontstaen, Soo wert ge- 
vraecht ofte die vande gereformeerde Religie in goede 
conscientie haer onder sulcke schutterien den naem voe- . 

rende van de boven verhaelde Santen mogen begeven 
ende met de papisten vergaderen ende maeltijden houden, 
etc. sonder haere conscientie te besoetelen ofte besmetten 
met eenige soorte van afgoederie, Ende of die vande ge- 
reformeerde Religie doende eenige Ambachten ende ne- 

ringen haer mogen begeven neffens de papisten onder de 

gilden van hare Ambachten mede den naem voerende van 

eenige Santen, Ende op die dagen maeltijden met de pa- 
pisten mogen houden, sonder haere conscientie te besoe- 
telen ofte besmetten als vooren 1), 

Ende soo die vande kerckenraet sWaricheijt soude mogen 
. 

maecken haer daer over te verclaren dat t' selve de Classis 
mach werden voor gedragen ende alsoo op het aenstaende 

Synodus voor een gravamen gebracht op dat de Leden 
vande gereformeerde Religie mogen weeten waer naer sy 
haer in d' een ende ander in Casu conscientiae sullen 
hebben te reguleeren. 

1) Vgl. (?iib. Voctius, Dl. II, blz. 103, aant. 2. 
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Wijders alsoo men verstaet dat die vande kerckenraet 
ofte het Classis een gravamen uijtschrijven op het aen- 
staende Synodus over dese confrerie den naem voerende 
vande maget Maria, indewelcke verscheyde persoonen 
vande religie op seeckere conditien haer hebben begeven, 

. datmen die vande Kerckenraet ofte Classis versouckt 

copie vant voors. gravamen, ende soo het particulier is 

uyt geschreven over dese confraterniteyt alleen, datmen 
haer E. sal voor houden alsoo gelijcke . confraterniteijten 
met menichte doorgaens in Nederlant sijn, datse willen 
versoucken een generale ordre op alsulcke broederschap- 
pen, op dat een egale wet daer in mach werden gehouden , 

ende in d' eene Stadt ofte plaetse daer in niet anders en 
mach werden gehandelt als in d' ander. Accordeert met 
het voors. Register, Christiaen van Beresteijn. 

M. 

S c h r ij v e n van Gedep. syn. Gelriae, 18 October r . 

I 6 4 3, aan den kerkeraad van Den Bosch over hunne e 
eventueele e k o m s t. Dit stuk berust wel in de portefeuille , 
bovengenoemd, maar komt op de Inventaris niet voor. 

' 

, 
Eerwaerdighe, hooghgeleerde, Godsalige, seer beminde 

HH. ende Broeders in Christo. 
Alhoewel wij ons volgens last des laetsten Synodi heb- 

ben bereijt gehouden, om met bequaemste gelegenheijt bij 
te brengen, wat tot weghneminghe vande differenten tus- 
schen de E. Magistraet ende U E. als anders in questie 
over de Confraterniteijt ende Kercke tot 's Hertogenbosse 
soude mogen dienen. So verstaen wij, dat de E. Magistraet 
bedencken draeght, in het bijvoeghen van de twee Broeders 

ugt de correspondeerende Synoden, betuijghende dat het 

bijkomen van Personen uijt andere Provincien, ongetwig- 
velick nieuwe onlusten ende dissedentien sal veroorsaken 
ende de onderhandelinghen verachteren in plaetse van te . 

advanceeren. Ende also wij weeten den last vande E. 

Synode ons gegeven, ende het ooghmerck desselven tot 
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U E. Stads ende Kercke gerustheijt, so en konnen wij 
voor dese tijt niet naerlaeten U E. hiervan te verwittigen, 
en te verstaen of onse komste sonder de voors. personen 
U E. soude aengenaem zijn ende wat vruchtbaerlicks tot 

onderlinghe bevredinghe soude konnen uijtwercken, Waerop 
U E. antwoort verwachtende, wenschen U E. Godes ge- 
nadige segen tot dienst ende beste van sijne H. Gemeijnte. 
Arnhem, desen if Octobris AO. 1643. U E. ende W. 

dienstwillighe Medebroeders, Gedeputeerde des Gelderschen _ 
Synodi Johannes Smith, Pastor E(cclesiae) Neomagensis, 
Bernard Cruse, Eccl. Sutfaniensis, Daniel van Laren, Eccl. 

Arnhem(iensis). ' 
('I Adres luidt :) Eerwaerdighe, Hooghgeleerde, Godsalige, 

seer voorsienighe HH. de Leeraers ende Ouderlinghen der 

Gemeinte Christi tot 's Hertogenbosch. 

N. 

Miss. kerkenraad d 's-Bosch, 4 (lees : 9) December r 
1643, aan de e Gedeputeerden ter Geldersche e S y. 
node verzoekende e hunne e overkomst te bespoedi- 
gen ter beslechting van de bestaande geschillen. 
Inventaris, No. 195. 

Eerwaerdige Godtsalige Hoochgeleerde Broederen de 

ghedeputeerden van het Geldersche Synodus ad causam 

Buscoducensem, nae ghedane ghebiedenisse ende herte- 

lycke groetenisse, so W y verstaen dat de Achtb. Magistraet 
van 's Hertogenbosch U EE. heeft verschreeven wegens 
den 1 January stylo novo. Ons iteratyff versoek dan is 
dat U EE. immers met malcanderen volgens onse voorighe 
missive daer toe wat ghelieven te resolveeren, gelyc wy 
vertrouwen. Wy verlangen seer nae U EE. overcomste 

op dat de droeve opgereesene swaricheeden opt gevoech- 
gelycste door U EE. soude moghen werden geassopieert, 
dat de godt des vreedes ons gunne en geeve, amen. 

Byndighende onse vriendelycke beede is ooc dat U EE 
ons van Uw comste metten eersten en so haest mogelyc 
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sal syn gelieven te praeadviseeren, waer aen ons sonder- 

linghe vrientschap sal geschieden, Wy bevelen U EE gode 
en het rycke woort syner genade die syn H. Engelen U 

Waerde gelieve tot een convoy te verleenen. Amen. Deesen 

9 decembr. 1643 stylo novo. U EE. opt hoochste toege- 
dane de predicanten en ouderlinghen van S hertogenbosch, 
ende in aller naem Everhardus H. Schuijll eccles. Buscod. 

p. et pro t. Synedry Scriba. 

: 0. 

Punten van onderzoek over het lidmaatschap der r 
Lieve Vrouwe Broederschap. (4 stukken: a, b, cend). 
Inventaris, No. 196. 

a. Gravamen. Oft het den ledematen der gereformeerde 
kercke georloft is, sich te begeven, inde Confraterniteyt 
van onser Liever Vrouwen (gelijck zij genoempt werdt). 
Op soodanige conditien als in d' accord, hier nevens gaende, 
tusschen de voorgemelte Gereformeerde ende Pausgesinde 
gemackt, te zien is. Ende indijen nijet, hoemen sich dan 
zal hebben te gedragen tegens alsulcken Ledematen die 
t'zelve hebben by der handt genomen. 

b. Extraordinarise verg. 1) den 12 Aprilis 1644, praeside 
et scriba iisdem. Syn inde vergaederinge verschenen de 

deputati Synodi geassisteert met de geassumeerde broe- 
deren en hebben te kennen gegeven hoe dat haere E. aen 
onse vergaderinge hadden overgelevert haer concept over 
de accommodatie enz. 

c. Alsoo de E. gedeputeerden hebben te kennen gegeven 
datse alhier niet en syn verschenen in qualiteyt en getal 
volgens de ordre des synodi, maer als gecommitteerde 
van het Ed. Hof van Gelderlant 2), om te tenteren den 

t) T, w. van den kerkeraad der Gereformeerde gemeente te 's-Her- 
togenbosah. - 

2) Vgl. Acta syn. Geir., 28 Aug. tot 2 Sept. 1644, art. 29. 
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wech van accommodatie, soo heeft Lemannus verclaert met 
de selve niet te connen treden in formele handelinge. Evenwel 
de wyl het den E. broeders gelieft heeft de moyte te 
nemen en alhier in merckelycken getale te verschynen, 
ende de broederen des kerckenraedts verstaen en goet- 
gevonden hebben met de gemelte gecommitteerden in verder 

handelinge te treden; om te tonen dat hy Lemannus tot . 

den vrede van harten is genegen, heeft verclaert bereyt 
te? syn te horen al sulcke voorslagen van accommodate 
als tot restitutie van syn eere en dienst sullen werden 

gedaen, genegen synde van syn sijde mede alles tot den 
vrede te contribueren; doch alles met die reserve, dat de 
saecke niet finalyck sal werden afgedaen, als met bywesen 
van de E. broederen correspondenten, volgens de ordre 
des synodi. 

d. Antwoorden ofte Notae op het overgeleverde project 
van wegen onsen Synodus. 

Is geoordeelt den eersten Articul eijgentlijck te raken 
de kerckenraedt. Ende is op het lste lidt vanden Articul 

noopende het verblyven van de broederschap geantwoordt 
met de meeste stemmen dat de sake des broederschaps 
(ongepraejudiceert de resolutie des voorgaenden Gelder- 
schen synodi) sal gelaeten werden in staet, tot der tydt 
toe dat door den E. synodum daer in naerder sal syn 

gedisponeert. 
Over het tweede lidt van eligibel en admissibel te syn 

tot kerkelycke ampten etc. Is wederom met de meeste 

stemmen verstaen ongeraden te sijn hier over eens of 

anders te verklaeren, latende de sake in staet als boven. 

Aengaende de saecke D. Leemanni heeft ons een 

projeckt overgelevert twelc by desen D. deputatis wort 

behandicht 1). 

1) Vgl. Gisb. Yoetius, Dl. II, bijlage XLII. 
I 
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P. 

Resolutie e van schepenen van 's - B o s c h , dO. 12 
October r 1 6" 4, houdende e aanschrijving aan den 
kerkenraad om te zorgen dat bij de aanstaande 
verkiezing van Ouderlingen en Diakenen geene e 
nieuwe e oneenigheden ontstaan over r de e Vrouwe e 

 B r o e d e r s c h a p maar r stiptelijk aan de acte van re- 
conciliatie worde voldaan. Inventaris, No. 206. 

Extract het Register der Resolution van .Heeren 

Schepenen der Stadt van 's Hertogenbossche. Mercurij 12 
Octob. 1644. 

Sijn binnen gestaen de Heeren Jon. Pieck ende Gasteren - 

Gecommitteert van wegen de Gereformeerde Heeren vande 

Broederschap 1), ende hebben den Heeren Schepenen in- 

gelevert seeckere Remonstrantie luijdende als volcht. 
De Gedeputeerde uyt de Broederschap hebben goet- 

gevonden Qwe Ed: Eerw: bekent te maecken, hoe dat 

opten 13en April lestleden, door Intercessie vande Gede- 

puteerden des Gelderschen Sinodi ende andere geassumeerde 
Broederen daertoe specialijcken door het Edel Hoff van 

 Gelderlant gecommitteert, Is gemaeckt seecker provisioneel. 
accoordt tot assopieringe ende appeiseringe, van eenige 
onlusten ende onrusten, ontstaen over het ingaen van 

sommige notable Leden der gereformeerde kercken in het 

Collegie van outs genoempt Vrouwen Broeders. 
Daer in bestaende, dat de saecke vande Broederschap, 

' 

soo die tegenwoordich bevonden is, gehouden wert i n 
s t a t u, ter tijt ende wijlea toe, dat naerder op desen ende 
andere dergelycken Collegien in dese Vereenichde Neder- 

landen, ofte by den Provintialen ofte Nationalen Sinodo 
sal worden gedisponeert, ende dat ondertusschen de ge- 
reformeerde Broeders deser Societeit sullen blijven eligibel 
tot alle kerckelycke ampten, ende wanneer sij vande 
kerckenraedt vercooren worden, admissibel. 

Ende dat ondertusschen partijen ter wederzyden hebben 

belooft, den anderen met woorden, boecken, geschriften 

i) Vgl. GiBb. Vostius, Dl. II, blz. 92, aant. 6. 
' 
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over de voors. gereconcilieerde verschillen niet te sullen 

molesteren, ofte het gepasseerde ophaelen, ende op peene 
dat die eerst daer tegens sal doen, gehouden sal worden 
als een perturbateur vande ruste, vreede ende eenicheyt 
deser Stadt ende Kercke. 

Ende dat eenige soo Predikanten als Ouderlingen t'selve 

project van Vreede hebben geteeckent, ende aangenomen 
p r o u t j a c e t; behoudens datmen opten len Articul 
sal verwachten d' uijtspraecke vanden naesten Synodus, die 

. de E. ondergeschreven Broederen haer van nu aff onder- 

werpen. 
Ende dewijle het laetste Sinodus gehouden tot Zutphen 

het selfde project van accommodatie heeft geapprobeert, 
ende begeert dat yeder een hem daer naer sal hebben te 

reguleeren, dat dien niet tegenstaende, haer ter ooren is 

gekomen, dat ijemandt vande Ouderlingen weijgert die 
vande confraterniteyt aen te spreecken, om ten Avont- 
maele des Heeren te komen. 

Onder de handt devoiren doet, dat op d'aenstaende 
electie nijemandt uijt de voors. Broederschap opde nomi- 
natie der Ouderlingen ofte Diakenen soude worden gebracht.. 

Dat uijtgestroijt wert, dat het Synodus laest tot Zutphen 
gehouden, de Leden vande selve Confraterniteijt niet en 
soude hebben verclaert eligibel ofte admissibel tot de voors. 

kerckelijcke ampten, taxerende van Leugenen of onwaer- 
heden die het contrarie sustineren, ende andere onbehoor- 

lijcke ongerijmptheden meer werden gepleecht tegens haer 

Persoonen ende eere. 

Versoeckende, alsoo alle t'selffde sijn beginselen van 
nieuwe factien ende oneenicheeden, In het werck gestelt, 
nyet alleen tegens voorgaende accoorden byde gedepu- 
teerde laest alhier geweest synde, gemaeckt, tegens de 
beloften ende handtastingen daerop gevolcht, maer selfs 

tegens de Verclaeringe, ende declaratie byden Eerwaer- 

digen Sinodo daerop gedaen, dat tot voorkominge van 
nieuwe troubelen ende oneenicheeden, tot ruste ende vreede 

1) Namelijk de prov. Geldersche synode van 28 Aug. tot 2 Sept. 1M.. 
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deser Stadt ende Kercke, voorde conservatie van het 

respect, ende luijster vande Persoon van sijn Egc.ie van 

Brederode, ende de haere, tegens sulcke opkomende nieuwe 

oproericheeden soodaenige ordre soude worden gestelt, als 
Uwe Ed: Eerw: sullen bevinden te behoiren. 

Ende hebben de voors. Heeren ons noch behandicht 
seeckere articulen van het Sinode, tot Zutphen laestmael 

gehouden sijnde, luijdende mede als volcht: 
Dit project gelesen synde, soo neempt de E. Synodus 

twee dingen daerover in consideratie, soo, t'geene alreede 

byden Deputatis Sinodi is gedaen, als t'geene noch resteert 
te doen, volgens de Resolutie des voorgaenden Sinodi; 
van het eerste approbeert de E. Synodus het Interim ofte 

project van accommodatie tot vrede byden voors. Gede- 

puteerden gemaeckt, ende begeert dat het selve project 
vast ende bondich sal blijven, ende by provisie, pro ut 

jacet, onderhouden werden. In het andere, die E. Synodus 
vint goet dat in het' proxima Sinodo, in ipso loco wel 
nauwe ondersoeck sal werden gedaen met alle haere om- 

standicheden, wat in die voors. confraterniteijt mochte sijn 
affgodisch ende superstitieus, om alsdan naer bevindinge 
der saecken te doen naer behooren, volgens Resolutie des 

voorgaenden Sinodi. 
Art. 48. Locus futurae Sinodi sal wesen s' Hertogen- 

bosch, doch niet sonder kennisse des Ed. Hoves ende 

Magistraets tot Nimmegen, ende dat op haer eijgen costen. 

Waerop gedelibereert sijnde, ende in behoorlijcke ach- 

tinge genomen hebbende t'geene voors. is, hebben goet 
gevonden aende President vanden Eerw: Kerckenraet dit 
bekent te maecken, met versoeck om t'selve van onsent' , 
wegen den voorn. kerckenraet voor te houden, ende dat 

' 

wy ongaerne souden sien, dat op nieuw eenige troublen 
ofte oneenicheeden over de saecke der Confraterniteyt 
souden komen te rijsen, maer dat alles behoort te werden 

gelaeten by het accoord alhier gemaeckt, ende de Reso- 
lutie des Sinodi daerop gevolcht. 

Ende alsoo de nominatie ende electie der Ouderlingen 
ende Diaconen voor handen is, dat haer Eerw: hun daer- 
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inne soo willen draegen, dat niet en werde gedaen, tegens 
het voors. accoordt, ende Resolutie des Sinodi daerop 
gevolcht, op dat geene nieuwe oneenicheeden inde Stadt 
ende Rercke en komen te ontstaen. Accordeert met het 
voors. Register, Otto Copes 1). 

1) Een der schepenen van 's-Hertogenbosch, tevens lid der Lieve 
Vrouwe-broederschap. Vgl. Gisb. Yoetius, Dl. II, blz. 92, aant. 6. 

Q. 
Onderstaande brief van Gisbertus Voetius, welks kopie Dr. J. C. 

van Slee, bibliothecaris der Deventersche athenaeum-boeke.,-ij, tnij wel- 
willend toezond, werd door hem a fgeschreven uit C a s p. S i b e 1 i i 
Curriculum seu Narratio historica totius s vitae e 
e t p e r i g r i n a t i o n i s, T. II, p. 291, 292, in M. S. aldaar berus- 
tende. Zie, voor nadere bijzonderheden, H. W. Tydeman, C a par r 
Sibelius, in leven predikant te Deventer, volgens s 
zijne onuitgegeven eigen-levensbeschrijving; xon- 
der o2ngave van plaats, drukker en jaartal, doch aanwezig in boven- . 
vermelde athenaeum-hibliotheek. Sibelius (Sibel), geboren 9 Juni 1590 
te Elberfeld, overleed 1 Januari 1658 te Deventer. Student in de 
theologie aan Herborns gymnasium, onder J. Piscator en G. Pasor, 
volgde hij later, nagenoeg in dezel fde jaren als Voetius (1608 en 1609), 
te Leiden de openbare lessen van Gomarus en Arminius. 

Reverende frater, quam dolui nuper mihi ereptam oc- 
casionem te coram compellandi, cum nunc mihi datum 
video vicaria scriptione illud praestandi. Groninga accipi- 
mus, actum illic fuisse et nunc decretum de evocatione 
D. Schoockii ad illam Academiam 2). Est mihi filius natu 

maximus 3), quem solidae et multifariae eruditionis studio 

devovi, ut patriae et Ecclesiae utilem operam aliquando 
praestaret. Is tantum in literis, artibus et Philosophia 
profecit, ut amicorum judicio et suasu, ad professionem 
aliquam in Illustri Schola commendari posse videatur. 

Apud vos prima commendationis et promotionis occasio 
se offert : eam nolui negligere. Sed obstat, quod vestra- 

2) Martinus Schoock, 9 October 1638 tot ,professor eloquentiae et 
historiarum" beroepen te Deventer, gaf, sinds 1640 naar Groningen 
vertrokken, aldaar college in de logica en physiea. Vgl. Gisb. Vo6tius, 
Di. II, blz. 83, aant. 3 en blz. 85, aant. 4. 

3) Te weten: Paul; vgl. Voctius, Dl. III, blz. 181, 182. 
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tibus ego juxta cum filio ignotus plane sim t). Ad te 

ergo confugio et fraterne rogo ut filii mei data occasione 
< mentionem facere digneris apud Amplissimos scholae ves- 

trae Curatores 2). Non indignum aut ineptum plane com- 
mendabis nec beneficii accepti immemorem. In studiis 

pietatis et theologiae ita illum enutrivi, ut tamen maxi- . 
mam temporis partem et ex professo studiis philologicis 
et philosophicis impenderet. Quantum profecerit, aliorum 
esto judicium. Academia nostra gradu Magistri publice 
eum honoravit 3) ; et studiosi non pauci collegia ejus jam 
ultra biennium frequentarunt, in quibus linguam Grae- 

cam, elequentiam Latinam et Philosophiam ipsis, pro mo- 

dulo, instillavit 4). Sesquiannum etiam traduxit in Anglia, 
ubi privatis studiis et institutioni nobilium puerorum 
vacavit. Si crescentibus studiis foverint boni et stimuli a 

sparta ejusmodi publica subjectuntur, sperandam est cum 
Deo non fore degenerem mundi incolam. Deus novit quid 
ipsi et mihi sit salutare, ejus summo materamini et tuo 

aliorumque amicorum consilio atque auailio totum hoc 

quicquid est commendo5). Salve Venerande frater, in 
Domino salute nostra. Eidibus Octobris 1640. 

Tuus omni officio 
Gisbertus voetius. 

I) Toch getroostte Schoock, in die dagen met Utrechts primarius 
theologiae professor bijzonder bevriend, zich geen geringe moeite om 
Paul tot zijn plaatsvervanger in Deventer verkozen te zien. Vgl. Gisb. 
Voetius, Dl. III, blz. 182, aant. 1.. 

2) Sibelius en zijn ambtgenoot Jacobus Revius "waren beide Scholar- 
chen, en als zoodanig, naar het schijnt, ook mede Curatores Gymnasii". 
Tydeman, a. w., blz. 25. Volgens wat Voetius hier schrijft, zal ten 
minste eerstgenoemde toen nog geen curator zijn geweest. 

3) Pauls promotie als "magister aitium" had plaats den 7den Juli 
1640. Vgl. Gisb. Yoetius, Dl. III, blz. 18.1. 

4) De zoon volgde hierbij 's vaders voorbeeld. Ook Voetius gaf, ge- 
durende zijne laatste studiejaren te Leiden, privaatlessen in de logica 
aan jongere academieburgers. Vgl. Gisb. Voetius, Dl. I, biz. U12, aant. 2. 

5) Paul kwam niet in Deventer maar bleef te Utrecht, door de 
magistraat aldaar begiftigd met den titel van "professor extraordinarius 
metaphysices". Vgl. Gisb. Voetius, DI. II, blz. 17i, aant. 2 ; Dl. III, 
biz. 182, aant. 1. 
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R. 

.H<< o/scAW/'y fOM At? cef- 
Het afschrift 

van den hier volgenden eolleete-hrie f - bij ver- 
gissing of uit onkunde aan J o h a n n e s, in plaats van aan G i s- 
b e r t u s, Voetius geadresseerd - dank ik der vriendel ?kheid van 
Dr. G. A. H1Ûsebos, den even ijverigen als zorgzamen hoeder en be- 
hoeder van de verschillende actestukken der Nederlandsche Heraormde 
kerk. Het origineel berust in 't Clas8icaal archief van Utrecht. 

Immanuel. 
Reverendissime Clarissime Domine Pastor, Patrone co- - 

lendissime, Frater in Christo amantissime. 
' . 

Superiori proxim6 anno fratres binos, qui et infra nomi- 
nati sunt, ad collectam in Ultraiectensium urbe et territorio 
conficiendam ex nostro ordine amandavimus. Hi domum 
redeuntes ab Excellentia Vra consilio et opera fidelissime 
et liberalissime se adiutos audacter nuntiant 1). Maximi 
hoc beneficii loco aestimamus, proque eo Excellentiae 
Vrae gratias infinitas agimus. Ter geminum hoc Tuum 
studium nobis gratificandi Excellentiam iterato com- 

pellandi animat. Cum v. Sacro-sancta Vra Synodus, colle- 

gas nostros, necessitatum moles, quibus suppressi, suppli- 
citer exponentes benignissime audiissent, illisque uberrimos 
collectorum fontes iussu et authoritate Illustrissimorum et 

Amplissimorum Ordinum prorupturos amanter respondis- 
sent, unde quoque rivuli aliqui ad Bipontinatus 2) Ministros 
essent defluxuri, quippe si ante unquam eguimus et jam 
egemus maxime. Nam, licet sint, status nostri forsan quod 
ignari, qui narratis nostris fidem detrahant, res tamen, 
quam dicturi sumus, ut a mendacio et fuco aliena, ita 
verissima est. Habemus istis in locis totum annum palantes 
milites Lotharingicos, milites praedones, saevos et crudeles, 
omnes Patriae nostrae pagos, vicos, oppida, adyta visitan- 

tes, rimantes. Tali rerum nostrarum tristi et dolendo casu 
subsidia sive a Magistratu, sive ab auditoribus sperare 
nedum habere licet, necessaria in necessitatibus nostris 

1) Vgl. Gisb. Voetiu8, Dl. III, blz. 179. 
2) B i p o n t i u m is de modern-Latijnsche naam voor Z nr e i- 

brucken, graafschap zoowel als stad. 
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nisi nos V. D. Ministri, quorum triginta adhuc superstites 
sumus cum familiis, exceptis defunctorum viduis et or- 

phanis, quorum tamen iuxta et ludi moderatorum in 
distribuendis collectis ratio habetur, exulare velimus, 
aliunde orare necesse habemus. 

Excellentiam igitur Vram humiliter compellamus, quan- 
tum quidem per multas et gravissimas occupationes suas 

licet, apud collectarum curatores in Ultraiectensium ditione 
nostro nomine intercedere ne sibi grave putet, ipsisque 
persuadeat, ut aliquibus beneficiis nobis in afflictionibus 
nostris succurrere dignentur. Quod nisi fiat, quomodo 
diuturnas et graves terrae istius calamitates foeliciter vin- 

camus, non videmus. Interim Deum Patrem Dni nostri 
Jesu Christ constanter orabimus, calamitates nostras mi- 

tiget, Vos, aliosque communicantes nobiscum in Christo 
ad Benefaciendi studilim inflammet, Vos, Vestras Ecclesias, 
Vras Respublicas tutas conservet, ut in pace viventes, bello 

pressos, quod hactenus factum, in posterum iuvare possitis. 
Ut breves simus, Celebris Vra Benevolentia in miseros 

nos ad Excellentiam V. facit scribere, eius adeo certi 

sumus, ut credamus promtiorem esse Excellentiam Vram 
ad gratificandum quam nos ad supplicandum. Clarissimus 
D. D. Dimazius 1), Excell. Vrae Collega, Patronus noster hono- 

randus, intercedens anno superiori apud suos Seelandos 

pro nobis profuit .bona ex parte. Eius Excellentiae gratias 
agimus, Vobisque nos, nostras Ecclesias, Scholas et familias 
commiseratione dignas, porro summisse commendamus. 
Vale Vir Clarissime in Domino foelicissime, et nobis fave. 
Dedimus Meisenhemii, in Ducatn Bipontino Kalend. Octobr. 
Anno ultimae patientiae MDCXLII. 

Rev?ae et Pietis Vra 
adictissimi 

Ad sacro sanctam Collec- 

Adolphus Langdans Eccle- torum aiaxo:,i'av a Superiobus 

i) Bedoeld is Voetius' ambtgenoot Carolus Dematius, vroeger als 
predikant in Zeeland werkzaam. 
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siae Meisenheimensis Mi- designati Distributores, suo . 

nister. et omnium in Bipontinatu v. 
Wilhelm Dessloch Eccle- d. ministrorum nomine 

siae Clanodernheimensis Mi- Joh: Christianus Neuhord 
nister. Ecclesiae Rebornensis 
Johann Nicolaus Diepurgius minister sup. 

Ecclesiae Wedhartensis 
minister 

' 

. 
(Op de buitenzijde :) :) 

- . 

Reverendissimo Clarissimoque Viro Domino Johanni 1) 
Voetio S. S. Theologiae Doctori, eiusdemque facultatis 

professori celeberrimo et Ecclesiae apud Ultrajectinos Pas- 
tori vigilantissimo Domino Patrono suo colendissimo, Fra- 

trique in Christo amantissimo. 
' 

In de academie te bevraghen. 
____ Utrecht. 

1) Johannes Voet, oudste zoon van Paul, hoogleeraar in de beide 
rechten, aanvankelijk te Herborn, daarna te Utrecht en het laatst te 
Leiden, werd geboren 3 October 1647, terwijl deze collecte-brief is ge- 
dagteekend October 1642. 

8. 

D6 hier volgcnde brief var Yoetius aan Sibelius komt eveneens 
voor in dims Curriculum v i t a e, T. II, p. 342. Wederom 
ben ik de lcopie daarvan versehuldigd aan Dr. J. C. van Slee. 

Reverende et Clarissime Vir, Frater in Christo honorande, 
Venit non ita pridem ad hanc Academiam D. Hesselius 

Transisalanus 2), antehac ex ordine Crucigerorum 3) et 

2) T r a n s i s a 1 a, modern-Latijnsche naam van 0 v e r ij s e 1. 
3) Zie over die Kruisbroeders (Kruisdragers) Moll, Kerkgeschiedetti3 

ban Nederland v66r de Hervorming, Di. II, stuk 2, blz. '124-126. 
Sibelius, in zijn Curriculum, sohrijft ter plaatse : ,Dusseldorpiae, 
quae ducatus Montensis metropolis est et Ducum sedes, Gerardus III 
Montium Dux monarchii, ordinis Crucigerorum coenobium anno 1445 
erexit. Nido hoc egressus Jacobus Hesselius Transisalanus, eucullo 
exuto et abjecto, Reforma'tae ecclesiae-se adjunxit ac sacrae Theologiae 
studio totum se asseruisse videbatur". 
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lector Philosophiae in conventu istius ordinis, per Dei 

gratiam ad religionem nostram conversus. Hactenus inge- 
nium, studia et mores ejus nobis placent, et speramus in 
Domino illum talem fore qualem velimus, hoc est demo- 
nachatum plane monachum. Interim prospiciendum est 
viro a suis deserto. Pulsavit antehac fores matris suae et 

vitrici, si forte ex haereditate paterna quidquam numerari 

posset, quo se ad tempus sustentaret. Sed videtur surdis 
narrari fabrum. Dederat id negotii cuidam honesto cau- 
sidico sive procuratori, civi Daventriensi, quem tibi notum 

putabat. Petere ergo ut nomine nostri Hesselii, per com- 
munem causam et communia studia te orem atque obtes- 

ter, ut dicto procuratori atque aliis quos haec cura tangit, 
negotii hujus expeditionem commendare dignerer. Sed restat 
et altera petitio, ut tua intercessione subsidium aliquod 
ab Illustribus Proviiciae vestrae Ordinibus seu Deputatis 
populari vestro impetrari possit. Cum tempore apud nostros 
hie aliquid conabimur; sed nunc importune tale quid mo- 
veri non potest ne intervertatur 1). Obruuntur exulum et 

peregrinorum undique huc affluentium petitionibus ut 

respiratio aliqua subinde concedenda sit, ne spiritum libe- 
ralitatis plane intercludamus. Pluribus se non obtundum, 
Deum precatus laboribus suis quam cumulatissime be- 
nedicat. 

Ultrajecti III Kal. Januar. (1643) 
Tuus omni officio 
Gisbertus voetius. 

1) Ook Dematius, geestcerwant van Voetius te Utrecht, vroeg Sibelius' 
steun voor juist dezelfde zaak. Later bleek evenwel hun beider moeite 
aan een onwaardige besteed. "Yerum spes bona de eo (n. Hesselio) 
concepta concidit", verhaalt Deventers predikant in zijne bovengenoemde 
biographie, en hij besluit met de opmerking, dat men voorzichtig moet 
zijn "in monachorum conversorum ad sacrum Ecclesiae ministerium 
promotione". 
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T. 
' 

Een afschrift van dezen brief, voorhanden ter Leidsche t'ijks- 
universiteitsbibliothee7c, dank ik aan de heuschheid van Dr. P. C. 
Molhuysen, indertijd conservator der M.S.S. aldaar. 

Reverende vir, et frater in Christo observande, occasio- 
nem exspectavi mittendi disput. de Excelsis mundi. , 
Nunc hanc oblatam gaudeo. Prima disputatio de Choreis 
a studioso quodam in vernaculum nostrum idioma trans- 
lata et a me correcta atque aucta, non parum, additis - 
testimoniis et suffragiis omnium sapientium publice nunc 

prostat; ejus exemplar addidi 1). 
Quod ad fraternitatem Marianam, quandoquidem Aca- 

demiae omnes egregiam operam judiciis suis (quae publice 
nunc edita sunt) hic navarunt 2), et synodus Geldrica 3), 
cuius decretum una cum judiciis Academicis editum: 

operae pretium esset, ut classes quaedam et ecclesiae 
Zelandicae symbolam suam hanc conferant. Quaeris quo 
jure, aut qua specie iuris ? 

Respondeo eodem immo potiori iure, quo ad Anglicas 
ecclesias scripserunt; et antehac grassante in Hollandia 
Arminiamismo ad ',egteros omnes, epistolam suam ency- 
clicam fratres Walachri 4) emiserunt; et ante paucos 
annos iidem ad Illustriss. Principem D. Bursium et D. 
van Deinse delegarunt; et superiori anno te cum alliis 

quibusdam ad Ordd. Generales, et Illustriss. Principem 
ablegarunt, et quidem in causa non pure eceldsiastica. 

Quidni classes aut classis una atque altera Zelandia scri- 
bat synodo Geldricae, ut decreto suo superioris anni 5) 
insistat, et periculosum hunc relapsum ad fraternitates 

Mariolanicas, aut potius syncretismum cum iis in herba 

opprimat. Quodni fiat, metuendum est, ne pons struatur, 

1) Ygl. Gisb. Voetius, DI. II, blz. 235, aant. 3.. 
' 

2) Vgl. Gisb. Voetius, Dl. II, blz..128, aant. 1. 
3) T. w. de provinciale synode te Harderwijk gehouden van 23 tot 

29 Augustus 1643. Vgl. Gisb. Voetius, DI. II, blz. 124, aant. 3 en 
blz. 125, aant. 1. 

4) Bedoeld worden de kerkeraden op het eiland Walcheren. 
5) VgL Gisb. Foetius, Dl. II, blz. 125, aant. 2. 
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per quem non tantum ista excelsa papatus, sed et alia 

longe deteriora in ecclesias nostras reducantur et quidem 
titulo politico, et saecularisationis. Correspondentes syno- 
dorum Ultraj., Zuyd Holl., Noort Holl. et Transisal. hoc 
anno ad synodum illam profecturi egregie instructi sunt, 
et magis ac magis instruuntur, ut exemplo quatuor cor- 
respondentium superioris anni viros se praestent. Non 
decet Zelandos, qui primi solent esse et ad communem 
flammam accurrere, nunc cessatores, et tepidos audire. 

Nam si libertini, pseudo-politici et -semi-papistae, hic 
semel pedem figant, metuendum est ne tandem nobis 

eveniat, quod ecclesiae Anglicanae. De lite ista Indepen. 
dentium verbo expedire non possum (nam consilium pro 
modulo expromsi illis, qui illud istic communicaturi sunt). 
Ad casum 1) tuum verbo respondeo, ordinariam poenam 
adulterii legibus publicis sanciendam, ut capite plectantur, 
aut saltem civiliter mortui sunt, aut eiquidem alicui prop- 
ter rationes urgentes parcatur, saltem beneficio matrimonii 

postea contrahendi multetur. 
Hanc quidem ordinariam poenam esse velirn : sic tamen, 

ut circumstantiis et rationibus peculiaribus ita suadenti- 
bus dispensare hic possit supremus Magistratus, et sic lex 
illa politica non sit sine omni exceptione. Exempla dis- 

pensationis Illustr. Ordd. Hollandiae tibi 2), aliisque in 
ministerio Sylvae-Ducensi tunc collegis indicavi, et rationes 
alias addidi, ita ut pariter (tuque inter eos nominatim 

quamvis forte oblitus sis) civi Sylvae-Ducensi hoc con- 
silium suggesserimus, ut a suprema curia Brabantica 

Hagae comitis veniam ac dispensationem specialem peteret : 
qua obtenta, a nobis in matrimonio confirmaretur, cum 

pellice sua, cum qua uxore vivente consueverat. Rationes 

1) Zulke "geval-stellingen" werden herhaaldelijk aan Voetius door 
zijne vrienden en geestverwanten ter beoordeeling of beslissing voor- 
gelegd. Hier gold het, blijkens wat volgt, een geval van echtbreuk, 

2) Sedert het voorjaar van 1630 was Udemans, nevens de predikan- 
. ten Swalmius en Everwijn, met Voetius werkzaam geweest aan den 

opbouw der Gereformeerde gemeente te 's-Hertogenbosch. Vgl. Gisb. 
Yoetiua, dl. I, blz. 327, 328. 
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Bezae non possunt probare legem esse divinam, et conse- 

quenter Magistratum auctorem legis hujus politicae (quae 

propter damnosam consequentiam et gravissimas rationes 
iustissime lata est) non posse aliquo in casu dispensare, , 
et de ordinaria poena remittere. Plura non addo: ne sus, 
quod ajunt, Minervam. Deum precor studiis' et laboribus 
tuis quam cumulatissime benedicat ut cursum, quem Dei 

gratia ingressus es, constanter decurras, et certes pro 
veritate ac pietate. _ 

Tuus Dmni officio 
- 

' 
Gisb. Voetius. 

Quod si vestra classis aut 
Walachrica praecedat, non dubito 

- 

quin aliae copias suas contra 
fraternitatem Marianam educturae 
sint. Immo sufficiet si duae illae 

classes, aut alterutra eacum 

pugnam hanc inchoet.. 

(Adres:) Eerw. godtsaligen 
Welgeleerde Godefridus Udemans 

dienaar des Woorts 
tot 

Zierikzee. 

U. 

De bereidvaardige hulp van den heer Corn. L. de Leur, ambte- 
naar aan het Utrechuchegemeentearchicf, verschafte mij onderstaande 
kopie. 

Augusti 1645. 

Rossum 1) 
D'heere Martinus Schoock, 

Hij versocht eysch ofte 

comparuit absolveerende van 

1) Zoo heette de procureur van Schoock, toenmaals ten verzoeke der 
beide hoogleeraren Voetius en Dematius gekerkerd op Hasenbergh, de 
stadsgevangenis te Utrecht. Vgl. Gisb. Jroetius, dl. III, blz. 239. 
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professor philosophiae in de 
Academie tot Groningen, 

gearresteerde ende requirant, 
. contra [Ds. Gijsbertus Yoe- 

tius, professor theologiae in 
de Academie alhier ende] 1) 
Ds. Carolus Demaets, mede 

theologiae professor, gere- 
quireerde, 

_ versoeck doende, 

der instantie cum expensis, 
schade ende interesse. 

Horst 2) seyde, dat den 

gerequireerde hem hadde 

gevoecht met d'heere pro- 
fessor Yoetius eyschende als 

gevoechde in desselffs sae- 
cke tegens den requirant 
hadde mede eysch gedaen, 
concludeerende mitsdien tot 
niet ontfankelijck in het ver- 
soeck cum expensis. 

Rossum allegerende impetrant, refereerde hem tot 
d'acte van arrest ende gedane detentie, mitsgaders den 

eysch bij den heere Voetius gedaen, persisteerende daer- 
mede bij het versochte comparuit. 

' 

Horst bij ....... (een woord onleesbaar). 
Parthijen appointement. 

T' Gerecht met advis van gepractiseerde rechtsgeleerden 
verleent comparuit met absolutie van den instantie on- 

vermindert en sonder prejudicie van de voeginge in de 
notule van antwoord op 't versoeck vermelt, ende van ' 
de conclusie bij de heere Voetsius als arrestant 3) ende 
den gerequireerde als gevoechde den 7en Augusti lest- 
leden alhier genomen, reserverende de costen, schade 
ende interesse totte decisie van de saecke. Actum den 
7en Augusti 1645. 

T' Gerecht ontslaet den gearresteerde onder de gestelde 
en geinsinueerde cautie wtten arreste ende detentie cum 

i) Wat boven tusschen haakjes staat werd in het origineel doorge- 
slagen. 

2) T. w. de procureur van Dematius. Vgl. Gisb. Voetius., dJ. III, 
biz. 238, aant. 2. 

3) Hier beteekent narrestant" : iemand, die een ander heeft doen ' 
arresteeren. 
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expensis, schade ende interesse nae date van de insi- 
nuatie gevallen 1). Actum den 8en Augusti 1645. 

i) Vgl. Gisb. Yo,tius, dl. Ill, biz. 239, aant. 1. 

V. 

In afwachting der maatregelen door de Staten Generaal te nemen 
tegen het uitgeven van verdere twistschriften, stellen alvast Gedepu- 
teerden van Groningen en Ommelanden HH. Staten 's Lands van 
Utrecht voor, gexamenlvjk hunne beste pogingen aan te wenden om 
"de disputen ende diferenten" tusschen Voetius en Maresius te leggen. 

Mercurii 31 Decembr. 1651. Ontfangen ende gelezen 
eene missive van de Heeren Gedeputeerde Staten van de 
Stadt Groeningen ende Ommelanden gedateerd aldaer tot . 

Groeningen den 22 December 1651 luydende gelyck als 
hier naer volght : 

Alhoewel wy vertrouwen dat hare Hoog Mog. in ge- 
volge van de resolutie van den 17en Juli jongstl. by de 

gesamentlicke Bontgenoten op de groote Sale in's Gra- 

venhage genomen, met den eersten een serious placcaet 
sullen doen emaneren tegens alle twistschriften hebben 
des niet te min by verwylen van t selve geachtet ons 
devoir te wesen jegens Godt en desselfs Kercke om onse 

gedachten ende sinnen te laten gaen over middelen tot 

weghneminge der disputen ende di.fferenten van gevallen 
opgecomen ende ontstaan tusschen Dominum Gisbertum 
Voetium ende Samuel Maresium beyde Doctores ende 

' 

Professores Theologie in onse respective academien 2) ; te 
meer wy met leedwesen badden verstaan, dat derselver 
differenten door Gecommitteerden van de respective Sy- 
noden niet hebben kunnen vergeleken worden 3) ende daer 

by van goeder hand bericht waren dat tot irritatie van 

2) Vgl. Gisb. Voetius, dl. III, blz. 250. 
3) Vgl. Gisb. Voetius, dl. III, blz. 253 en 254. 
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deselve eenighe nieuwe schriften sub prelo ende voorhan- 
den souden zijn. Waerdoor Godes Kercke wel mochte be- 
schadicht worden, ende de vyanden van de Religie nieuwe 
oorsake gegeven om deselve te lasteren ende in Verach- 

tinghe te brengen, waerby de droevige exempelen van 

eenige jaren herwaerts noch niet vergeten zijn; maer alsoo 
ons nae overweginge van dese groote ende importante 
sake daerinne geen geringe swaricheden z3Tn voorgecomen, 
ende daerby geconsidereert dat 't gene v_an d'een of d'ander 

zyde, hierop int besander mochte werden gedisponeert, 
' 

weynigh zoude komen t'opereren: Hebben desweghen 
noodich geachtet met UEd. Mog. hierover in communicatie 
te treden, ende met een in bedencken te geven, ofte niet . 

deselve door de authoriteyt van beyde provincien pari i 

p a s s u behooren ingebonden te worden, met vriendtlyck 
versouck om hierover derselver welmeyninge ons ten spoe- 
digste te laten toekomen ten eynde de bevreesde onheylen 
mochten voorgekomen worden. T Welck wy vertrouwen 
dat U Ed. Mog. na derselver gewoontlycken Yver sullen 

behertigen. Ende dienvolgende, neffens ons de gewenschte 
effecten, ten dienste van Godes Kercke soucken te beko- 
men. U Ed. Mog. kunnen haer versekeren dat wy hier 
inne in geene deelen zullen komen te manqueren: Hierop 
gelet ende gedelibereert zynde is goed gevonden datmen 
hare Ed. Mog. respective leden alhier sal geven Copie 
van de voors. missive om deselve nader texamineren ende 

ter naester Vergaderinge daer op geresolveert te comen. 

Haarlem . 


